
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 8, data emiterii: 18.05.2011

1. Date privind dosarul: număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi
Contencios Administrativ, Judecător-sindic Monica Birău.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel:
0252/311506.
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social în Drobeta Tr.
Severin, str. Brîncoveanu nr. 4, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/216/1999.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare
fiscală RO 21146590, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de
ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, nume şi prenume
reprezentant administrator judiciar: Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de administrator judiciar, al debitorului SC Danart
SRL, reprezentat legal prin Motoi Gogu, comunică raportul de activitate privind debitorul SC
Danart SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) file.
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi
unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Raportul de activitate privind debitorul SC Danart SRL
Număr dosar: 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ,
Judecător-sindic Monica Birău.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Danart SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
După deschiderea procedurii de insolvenţă am procedat la deschiderea unui cont la Banca
Comercială Intesa SanPaolo România SA, cont prin care urmează a fi derulate toate operaţiunile de
încasări şi plăţi în cursul procedurii. A fost comunicat tabelul definitiv al creanţelor în data de
13.04.2011, atât societăţii debitoare cât şi administratorului special. De asemenea, s-a ţinut legătura
în permanenţă cu administratorul societar Ţînţu-Varasciuc Dănuţ al societăţii debitoare,
aducându-se la cunoştinţa acestuia, că potrivit art. 94 lit. a din Legea 85/2006, în termen de 30 de
zile de la afişarea tabelului definitiv al creanţelor, are dreptul de a depune un plan de reorganizare
aşa cum şi-a manifestat intenţia cu ocazia depunerii cererii de deschidere a procedurii. S-a constatat
că, administratorul societar a depus planul de reorganizare la grefa Tribunalului Mehedinţi în data
de 12.05.2011, încadrându-se în termenul precizat mai sus.
După deschiderea procedurii până la data de 16.05.2011, societatea a avut încasări din activitatea de
bază în valoare de 195.919,14 lei, această sumă fiind folosită pentru efectuarea unor plăţi
reprezentând cheltuieli de procedură, respectiv: furnizori, salarii, comisioane bancare, dobânzi,
leasing şi datorii la bugetul de stat. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen de judecată: 18.05.2011

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


